
Čakanie na Vianoce – nápady s fantáziou 

Vianoce sú čoraz bližšie, už 1. decembra sme zapálili prvú adventnú sviečku. Pre 
deti býva pekným spestrením adventu adventný kalendár. Aj my sme si opäť urobili 
radosť, ale celkom iným školským adventným kalendárom!  

Jednoduchý, ale zaujímavý a originálny, našimi rukami vyrobený adventný kalendár. 
A čím sme ho naplnili? Nie sú to sladkosti, ani iné hmotné darčeky. Je plný krásnych 
želaní a vinšov v duchu tradičných ľudových zvykov. Zdobí nám vestibul a každý deň 
odhalí aj jedno veľké prekvapenie – predmet, z ktorého sa nasledujúci deň v našej 
škole neskúša. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Kreatívne nápady žiakov a učiteľov neskončili výrobou kalendára. Veď počas 
adventných dní môžeme s deťmi akosi plnšie prežívať čaro netrpezlivého čakania na 
Vianoce. Rozhodli sme sa aj pre zaujímavé aktivity, pretože každé dieťa miluje 
a potrebuje pozornosť a čas nás dospelých.  

Žiakom dal 6. decembra pekný darček Mikuláš s jeho družinou čertíc a anjelov. 
Okrem neskúšania zo všetkých predmetov aj košíky plné sladkostí, možnosť 
zasúťažiť si v skoku do výšky na školskej Mikulášskej latke, či zahrať florbal až do 
neskorého popoludnia v našich telocvičniach.  

 



 

Čakajú nás dva dni voľna a druhá adventná nedeľa. Čo prinesie ďalší týždeň? Opäť 
veľa zábavy v počítačových učebniach, kde sa pokúsime vytvoriť vianočné 
pohľadnice. Nie také obyčajné, ale elektronické a animované. Tešíme sa na hodiny 
informatiky a možnosť tvoriť s mnohými deťmi z celého sveta. 

 

Vrcholom týždňa bude Pasovací večierok našich primánov v telocvični vo štvrtok. 
Kopec zábavy pripraví kvinta B. 

Posledný týždeň sa určite bude niesť v romantickej nálade a očakávaní 
nastávajúcich sviatkov, bude plný príprav darčekov pre svojich kamarátov 
a programu, s ktorým si spríjemníme posledný deň v škole pred Vianocami.  

Vianoce v škole - tak sme nazvali náš slávnostný galaprogram. Na záver ešte 
niekoľko krásnych slov na slávnostných triednických hodinách, želanie pokojných 
vianočných sviatkov a nádej, že sa všetci stretneme oddýchnutí a zdraví opäť 
v januári 2014. 


